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Ementa:
A disciplina debaterá a relação e o funcionamento das instituições
políticas brasileiras no âmbito federal sob a perspectiva analítica do
Poder Executivo. Pressupondo que o “presidencialismo de coalizão”
constitui-se como o principal arranjo institucional de conexão entre os
Poderes (branches), o debate proposto no Curso enfatizará como o
Executivo atua para coordenar a coalizão e a relação com o Congresso.
Pretende-se, notadamente, destrinchar o comportamento institucional
do Executivo sob um sistema presidencial multipartidário e
fragmentado. Considerando este propósito, a disciplina organiza-se em
oito eixos temáticos de discussão, são eles:
1- Gestão governamental
presidencialismo;

e

produção

de

políticas

públicas

no

2- Formação de gabinetes e estratégias decisórias do presidente;
3- Desempenho e o sucesso legislativo dos governos;
4- Organização e processo legislativo;
5- Governabilidade e reformas;
6- Gerência da coalizão – ciclos, custos e incentivos para o presidente;
7- Executivo, governos e produção de leis;
8- Presidência como instituição – dimensão comparativa;
Objetivos:
Nas aulas desta disciplina serão gradualmente apresentados conteúdos
e
eixos
de
análise/discussão
sobre
o
funcionamento
do
presidencialismo brasileiro, enfatizando-se a atuação do Poder
Executivo. O objetivo inicial é dispor às/aos discentes conhecimento
sistematizado e dados empíricos que permitam avançar no
entendimento a respeito de como as instituições políticas se relacionam
e produzem decisões. Além disso, pretende-se (1) expor novas
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dimensões de análise, desenvolvidas a partir dos anos 2000, sobre o a
relação entre os Poderes no presidencialismo brasileiro, (2) sistematizar
o conteúdo apresentado de forma a encadear as discussões e os
diferentes temas abordados e (3) fomentar e apoiar a formulação de
análises críticas acerca da relação e do funcionamento das instituições
políticas no sistema presidencialista.
Metodologia
As aulas contemplarão a exposição e debate crítico dos textos
previamente definidos para leitura. A professora será a responsável por
apresentar os textos da disciplina, bem como fomentar o debate do
conteúdo apresentado. Cada discente, no entanto, deverá selecionar um
texto da bibliografia do Curso e na data agendada, juntamente com a
professora, apresentá-lo na forma de um seminário. Todos os textos
expostos em sala devem estar organizados em slides (powerpoint) para
apresentação.
Avaliação
Os discentes serão avaliados de duas formas no decorrer do Curso, por,
respectivamente, (1) apresentação do seminário e participação no
debate e atividades de aula – 25% da nota; e (2) elaboração de um artigo
científico – poderá ser em dupla – versando obrigatoriamente sobre os
conteúdos/temas e respectivas referências bibliográficas abordadas na
disciplina – 75% da nota final. A data e a forma de entrega do trabalho
final serão esclarecidas pela professora ao longo do curso.

Cronograma das aulas (eixos temáticos e respectivos textos)
Data
23/03
06/04
13/04
20/04
28/04
04/05
11/05
18/05
25/05
01/06
08/06
15/06
22/06
29/06

Eixo temático
Referência bibliográfica
Apresentação da disciplina - debate geral
1
PALERMO (2000)
2
AMORIM NETO (2006)
3
DINIZ (2005)
3
MOISÉS (2011)
4
MIRANDA (2010)
5
ABRANCHES (2005)
5
PALERMO (2016)
6
POWER (2015)
6
BERTHOLINI; PEREIRA (2017)
6
ABRANCHES (2014; 2016a; 2016b)
7
GAYLORD; RENNÓ (2015)
7
FIGUEIREDO (2014)
8
COUTINHO (2008)
2

06/07

8

INÁCIO; LLANOS (2016)
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